
الریجانی خبر داد:

تأکید مراجع عظام بر ایجاد فضای آرام در کشور

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

ایران منطقه امن و کشتی نجات منطقه است

گروه ایران: رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مراجع عظام 
ب��ر واگذاری ام��ور اقتصادی به مردم تأکید داش��تند، گفت: مراجع ایجاد 

فضای آرام در کشور و همگرایی بیشتر مسئوالن را ضروری دانستند.
دکتر علی الریجانی ظهر یکشنبه پس از دیدارهای چهار روزه خود 
با مراجع، دانش��مندان و علمای ش��هر قم در تش��ریح این دیدارها گفت: 
فرصتی بود که بعد از مدت ها که خدمت آقایان مراجع نرسیده بودیم در 
این دیدارها گزارشی از شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و موضوعات 

منطقه ای و بین المللی ارائه کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در این دیدارها 
همچنین اقدامات و برنامه ریزی های مجلس شورای اسالمی به ویژه در 
موضوع اقتصادی و بودجه س��ال 93 و مصوبه های قوه مقننه و مسائل و 
موضوعات رخ داده در عرصه بین الملل به ویژه موضوع مذاکرات هسته 

ای خدمت مراجع گزارش شد.
وی با اش��اره به توصیه های مراجع عظام گفت: خوش��بختانه بیشتر 
راهنمای��ی ه��ای آقایان مراجع در رابطه با این ب��ود که کارها و امور باید 
به دست مردم س��اماندهی شود، به ویژه در حوزه اقتصادی مراجع عظام 
تأکیدات زیادی داش��تند که باید مس��یری برای واگ��ذاری امور به مردم 
و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای مردمی برای حمایت از تولید فراهم ش��ود. 
همچنین در این دیدارها بر ایجاد فضایی آرام و لزوم همگرایی بیشتر در 
میان مس��ئوالن تأکید ش��د زیرا هم اکنون ما در یک مصاف بین المللی و 
منطقه ای قرار داریم بنابراین در این ش��رایط به همگرایی بیش��تر احتیاج 

داریم و برخی اشکاالت را باید نادیده گرفت؛ از طرفی دیگر برای رونق 
تولید نیز نیازمند به همگرایی هستیم.

الریجان��ی اف��زود: قطع��ا کش��وری که ش��رایطش پر تنش باش��د، 
تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران ش��وقی برای س��رمایه گ��ذاری ندارند. 
بنابراین نصایح آقایان مراجع بس��یار درست و سودمند بود و از نظراتشان 
اس��تفاده کردیم، به طور حتم ه��م در دولت و هم در مجلس این نظرات 

را پیگیری می کنیم.
وی ب��ا اش��اره به موضوع��ات مطرح ش��ده درباره تغیی��ر رویکرد 
کشورهای غربی نسبت به گروه های افراطی منطقه به ویژه داعش افزود: 
معلوم نیس��ت که غربی ها به چه میزان در مبارزه با این گروه ها مصمم 
هستند اما در ش��رایط کنونی به این موضوع اقرار می کنند. این در حالی 

است که در گذشته همین قدر هم اذعان نمی کردند  و تصور می کردند 
که از این ظرفیت می توانند علیه برخی کش��ورها در منطقه استفاده کنند 
اما هم اکنون حرف ها و مطالبش��ان نشان دهنده این است که خطر گروه 

ها را حس کرده اند.
الریجانی ادامه داد: قطعا گروه های تندرو و افراطی منطقه که مورد 
حمایت برخی کش��ورهای غربی و تعدادی از کش��ورهای منطقه هستند 
اقدامات بس��یاری را در کشورهایی مانند س��وریه و عراق انجام دادند و 
حامی��ان آنها فک��ر می کردند که از این طریق می توانند به این کش��ورها 
ضربه بزنند اما هم اکنون متوجه شدند که این گروه ها جریانی هستند که 

علیه حامیان خودشان هم عمل می کنند.
رئی��س مجل��س ادامه داد: یکی از مش��کالت منطقه این اس��ت که 
قدرت های بزرگ ش��ناخت درستی از مسائل منطقه ندارند و یا با مسئله 
تروریست برخورد تاکتیکی می کنند، در این رابطه حرف های زیادی می 

زنند اما در مقام عمل کار طور دیگری پیش می رود.
وی درب��اره وضعیت اقدامات مجلس در حوزه تنقیح قوانین گفت: 
هم اکنون 50 گروه در این زمینه طراحی و قوانین کدبندی شدند به طور 
مث��ال قوانین مربوط به حوزه محیط زیس��ت همه مدون ش��ده تا پس از 
بررسی مشخص شود که کدام نقاط نقص یا کدام نقاط تکراری هستند.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پروژه تنقیح قوانین بسیار 
با اهمیت و وقت گیر اس��ت، افزود: این موضوع به این علت اس��ت که 

موضوعات تقنینی در یکصد سال گذشته دارای تنوع بسیاری است.

گ��روه ایران: مع��اون پارلمانی رئی��س جمهور 
با اش��اره به ش��رایط منطق��ه ای و وج��ود گروه های 
تروریستی در منطقه گفت: ایران با وجود آشوب های 
منطق��ه دارای امنیت بوده و به عن��وان نقطه امنی در 

منطقه قرار گرفته است.
حجت االس��الم مجید انصاری ش��نبه شب در 
یادواره یک هزار ش��هید کارمند استان اصفهان که در 
س��الن کوثر اصفهان برگزار ش��د، انقالب اسالمی را 
یک هدیه بزرگ از س��وی خداوند ذکر کرد و اظهار 
کرد: انقالب اسالمی در زمانی شکل گرفت که نیمی 
از جهان به صورت رسمی اعالم بی دینی و بی خدایی 

کرده بود.
وی بیان کرد: شرایطی که انقالب اسالمی ایران 
در آن ب��ه پیروزی رس��ید به گونه ای ب��ود که دنیا با 
اندیش��ه مارکسیستی در فضایی بدون معنویت به سر 
می برد و جوامع اس��المی در دنیا س��ر به زیر بودند و 
دین را به عنوان علت عقب ماندگی و مانع پیش��رفت 

به افکار عمومی معرفی کرده بودند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره 
ب��ه اینکه امام خمین��ی )ره( الگوی زندگی دینی را 

ب��ه جهان معرفی کرد گفت: امام خمینی )ره( به نام 
اس��الم و در سرزمین اس��الم ناب حیات و آزادی 
را ب��ه م��ردم برگرداند و در جه��ان ادعای اداره و 
مدیریت بش��ر و زندگ��ی با الگوهای اس��المی را 

مط��رح ک��رد.
وی انق��الب اس��المی را موجب خ��روج قرآن 
کریم از انزوا دانس��ت و بیان ک��رد: خبرگان رهبری 
و مس��ئوالن قوانین کشور را بر اس��اس مبانی قرآنی 
تدوین کردند و موجب ش��د ش��بهه ناکارآمدی قرآن 
برطرف ش��ود و با انقالب اسالمی به همه ثابت شد، 
قرآن نجات بخش انسان و راه رسیدن بشر به سعادت 

در دنیا و آخرت است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، ترور و جنایات 
ابتدای انقالب را توطئه دشمنان برای نابودی انقالب 
اس��المی ذک��ر کرد و افزود: دش��منان ب��رای به زانو 
درآوردن انقالب اسالمی نقشه کشیده بودند در حالی 
که مردم در تالش بودند تا کشور را بسازند و در راه 
پیشرفت قدم بردارند و البته با جنگ تحمیلی در این 

راه وقفه هایی ایجاد شد.
انص��اری انقالب اس��المی را فات��ح قله های 

جهانی دانس��ت و گفت: در بین ش��هیدان جنگ از 
همه اقش��ار جامعه حضور داش��تند و هیچ قش��ری 
نیس��ت که در راه انقالب اسالمی شهید نداده باشد 
و این موضوع نش��انگر آن اس��ت که انقالب تمام 
اقش��ار مل��ت را دربرگرفته بود و هم��ه در صحنه 

بودن��د.
وی ای��ران را یک��ی از قدرت ه��ای اثرگذار در 
عرصه جهانی دانس��ت و تصریح ک��رد: هیچ اقدامی 
باالتر از این نیس��ت که برای ساختن ایران بزرگ بر 
مبنای فرمایش��ات امام خمینی )ره( و قانون اساسی و 
رهنمودهای رهبر انقالب بپردازیم و برای پیروزی و 

موفقیت کشور تالش کنیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور وجود گروه های 
تکفیری را برای مقابله با اس��الم و انقالب اس��المی 
دانس��ت و افزود: در این میدان آش��وب زده، انقالب 
اسالمی توانسته است چهره حقیقی اعتدال اسالمی را 
به جهانیان نشان دهد، انقالب اسالمی به عنوان مدار 
آرامش در منطقه آشوب زده خاورمیانه توانسته است 
که با مدیریت خود مانع ورود ش��عله های جنگ ها و 

فتنه ها به کشور شود.

وی ضم��ن تأکی��د بر امنیت کش��ور ب��ا وجود 
آش��وب های منطقه ای اذعان کرد: ایران در خاورمیانه 
ب��ه عنوان یک منطق��ه امن و مدار آرامش و کش��تی 
نجات اس��ت، دولت تدبیر و امی��د امروزه در تالش 
اس��ت تا این اقتدار را حفظ کند و در راستای اعتالی 
سیاس��ت های ابالغی کشور همواره در حال تالش و 

کوشش است.
انص��اری صهیونیس��ت  را عامل کارش��کنی در 
مذاک��رات ذکر کرد و گفت: ب��ا وجود ادعای آمریکا 
امروزه تحریم های جدیدی علیه کش��ور اتخاذ ش��ده 
اس��ت و دولت تالش می کند با مذاکره و رایزنی های 
دیپلماس��ی به نتیجه  مطلوبی برسد و شرایط را تغییر 

دهد.
وی موضوع آب را مورد توجه ویژه دولت ذکر 
ک��رد و افزود: به عنوان یکی از اعضای دولت عرض 
می کنم که موضوع زاینده رود از دغدغه های ش��خص 
رئیس جمهور است و تدابیری برای احیای زاینده رود 
اتخاذ ش��ده اس��ت که پس از عملی ش��دن به اطالع 
همه خواهد رس��ید البته مشکل آب به غیر از برخی 

استان ها در تمام کشور وجود دارد.

صفحه4صفحه3

صفحه2

روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران

 شکار در ایران 
ممنوع است

سرمایه گذاری 250 میلیون 
دالری در فرودگاه مهرآباد
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کالف کی روش 
سردرگم تر از 

قبل

 هنرمند باید 
به فکر ماندگاری 

کارش باشد

داعشی ها گریختند
گروه جهان: ب��ا افزایش دامنه عملیات ارتش ع��راق و نیروهای مردمی، 
ش��هر آمرلی عراق از محاصره دو ماهه گروه تروریستی داعش نجات یافت و 

در حال آزاد شدن است.
س��خنگوی ارتش عراق و یک نماینده از س��اکنان ش��هرک شیعه نشین 
آمرلی در ش��مال ع��راق پیش تر گقته بودند که نیروهای امنیتی این کش��ور و 
نیروهای مردمی، محاصره دو ماهه گروه تروریس��تی داعش بر این ش��هرک را 

شکسته اند.
فوزی اکرم الطرزی نماینده ترکمن های عراق در مجلس این کش��ور نیز 

گفت که نیروهای دولتی از دو س��و وارد این شهرک شده اند و سرگرم توزیع 
کمک در میان ساکنان آن هستند.

همچنی��ن هواپیماه��ای اس��ترالیایی، فرانس��وی و انگلیس��ی ب��ه همراه 
هواپیماهای آمریکایی به درخواست دولت عراق، کمک های انسان دوستانه از 

هوا برای ساکنان این شهرک پرتاب کردند.
حدود 15 هزار شیعه ترکمن ساکن این شهرک کشاورزی که در فاصله حدود 

170 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، به مدت چندین هفته سرگردان بودند.
س��اکنان این ش��هرک که از توابع اس��تان صالح الدین اس��ت، در دو ماه 

گذش��ته در برابر نیروهای گروه تروریستی داعش مقاومت کرده و اجازه نداده 
اند که این شهرک به اشغال آنان در آید.

این در حالی است که تروریست ها در این مدت آب و برق شهر را قطع کرده 
بودند و به هیچ وجه اجازه نمی دادند که مواد غذایی به دست ساکنان آمرلی برسد.

تروریس��ت های تکفیری داعش که از مدت ها پیش شیعیان این شهرک 
را در تنگنای ش��دیدی قرار داده بودند، تصمیم داش��تند مردم ش��هر را پس از 

اشغال آن، قتل عام کنند.
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گ��روه جهان: پای��گاه اینترنتی گلوبال ریس��رچ 
نوش��ت، تحریم های جدید ای��ران در حقیقت بازی 

کثیف آمریکا بر ضد ایران است.
این نشریه افزود: بسیاری از کارشناسان سیاسی 
بر این باور نیستند مذاکرات هسته ای  - که با خوش 
بینی های غیر ضروری آمیخته ش��ده اس��ت -  نیتجه 
بخش باش��د زیرا واشنگتن بار دیگر با اعمال تحریم 
های بیش��تر علیه ش��رکت ها و اتب��اع ایرانی،  نیات 
واقعی خود را آش��کار کرده است .، به عبارت دیگر 
واشنگتن ثابت کرد که هرگز نباید به او اعتماد کرد .  
گلوبال ریس��رچ می افزای��د، دولت آمریکا روز 
جمع��ه از اعم��ال دور جدی��د تحریم ه��ا علیه 25 
ش��هروند و ش��رکت ایرانی خبر داد از جمله شرکت 
های کشتی رانی ، ش��رکت های نفتی ، شرکت های 
هواپیمایی و ش��ش بانک ایرانی. این در حالی اس��ت 
که ایران و شش قدرت جهان - روسیه، چین، فرانسه 
، انگلی��س ، آمری��کا و آلم��ان - در ح��ال برگزاری 
مذاک��رات هس��ته ای با هدف ح��ل و فصل موضوع 

هسته ای ایران هستند. 
آنچه که در این ارتباط مشخص است این است 
ک��ه ایران تحت هیچ ش��رایطی از ح��ق خود ذره ای 
دس��ت نخواهد کش��ید و تحریم های اعمال شده از 
س��وی غرب تنها سبب پیچیده تر ش��دن موضوعی 
خواهد ش��د که در صورت تمایل غ��رب در نهایت 

حل و فصل خواهد شد.
بدی��ن ترتیب، اعم��ال تحریم ه��ای جدید در 
مواجهه با قوانین بین المللی س��بب خشم شهروندان 
و مقامات ایران��ی و بی اعتمادی بیش از پیش ایرانی 

ها به  واشنگتن شده است . 
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور ایران  اعالم 
ک��رد باید ب��ا تحریم ها مقابله کرد زی��را این اقدام 
واش��نگتن تهاجم به حقوق یک ملت محسوب می 
ش��ود. رئیس جمهور ایران روز ش��نبه اعالم کرد:» 
اعمال تحریم ها تهاجم به یک ملت محس��وب می 
ش��وند. ما باید در مقابل ای��ن تهاجم مقاومت کنیم 
و مهاجمان را بر س��ر جای خود بنشانیم. »روحانی 
همچنین گف��ت:» ما نباید اجازه دهی��م این تهاجم 

ادامه یابد و تکرار ش��ود.«
موضوع متناقض موجود این است که واشنگتن 
اغلب درباره » جاه طلبی های هس��ته ای » ایران ابراز 
نگرانی و اعالم کرده است این کشور ممکن است به 
فن آوری های مورد نیاز برای س��اخت س��الح های 
هس��ته ای دس��ت یابد. این در حالی اس��ت که این 
واش��نگتن است که به تش��دید آشوب و اغتشاش در 
جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه می پردازد و گروه 
های تکفیری را در سوریه تأمین مالی می کند تا آنها 
بتوانند دولت های مش��روع منطقه را سرنگون و یک 
دولت دس��ت نشانده آمریکایی را در این کشورها بر 

سر کار آورند.

 بازی کثیف آمریکا 
بر ضد ایران

هاشمی رفسنجانی:

شهدای گمنام، 
نامدارترین فرزندان 

ایران هستند
گروه ایران: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه ش��هدای گمنام، نامدارترین فرزندان ایران 
هس��تند گفت: شهید از میدان جهاد و محل شهادت، بر 
ب��ال مالئک به بزم انبیاء و اولیا می رود و این، راز تأکید 

قرآن بر زنده بودن شهداست.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام صبح دی��روز در دیدار اعضای س��تاد 
برگزاری کنگره ش��هید ناصر کاظمی، شهادت را راهی 
میانبر برای رسیدن به بارگاه قرب الهی خواند و گفت: 
ش��هید از میدان جهاد و محل شهادت، بر بال مالئک به 
بزم انبی��اء و اولیا می رود و این، راز تأکید قرآن بر زنده 

بودن شهداست.
وی ش��هدا را برن��دگان واقعی زندگ��ی در دنیا و 
آخرت دانست و گفت: بهترین تعبیر خداوند هم درباره 
ش��هیدان اس��ت که در بارگاه الهی ارت��زاق می کنند و 

انسان ها را نهی می کند که شهدا را مرده مپندارید.
جانش��ین فرمانده��ی کل قوا و فرمانده 8 س��ال 
دف��اع مقدس با یادآوری فداکاری های فرزندان این آب 
و خ��اک، بر نگاه هنری به زندگی ش��هدا تأکید کرد و 
گفت: اگرچه شهدا، مخصوصاً شهدای کردستان دنبال 
شهرت نبودند، ولی گمنامی آنها ماندگارترین تأثیرها را 
در جامعه گذاشت و شهدای گمنام، نامدارترین فرزندان 
ایران هس��تند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان خاطره ای از ش��هید رجایی، گفت: در برگش��ت از 
یکی از سفرهای جنگی به غرب کشور از دالوری های 
شهید ناصر کاظمی که آن زمان فرماندار پاوه بود، تمجید 
 می کرد که برای دیدار رئیس جمهور از خط مقدم جنگ 
برگشته بود و امروز وقتی زندگی نامه شهید ناصر کاظمی 
و عکس یادگاری ایشان با شهید رجایی را دیدم، به یادم 
آمد.وی با تش��ریح اوضاع کردستان و منطقه اورامانات 
در نخستین سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
پس از شروع جنگ تحمیلی، از پیچیدگی ها و مشکالت 
مبارزه با ضد انقالب در آن منطقه گفت و افزود: یک بار 
به اتفاق آیت اهلل طالقانی و شهید دکتر بهشتی به کردستان 
رفتیم و پس از مذاکرات فراوان با س��ران قبایل و مردم، 
خطرات آینده و توطئه های دشمنان را ترسیم کردیم و 
خدا را شکر مردم کردستان متوجه شدند و میدان داری 

را از تفرقه افکنان گرفتند.
هاشمی رفس��نجانی تالش برای معرفی شهدا به 
نس��ل جوان را تش��ریح افتخارات نظام و ایران دانست 
و گفت: برگزاری یادواره های شهدا یکی از صادق ترین 
کارهای جاری است که در فرهنگ این سرزمین ماندگار 
خواهد بود.وی ساخت سریال و فیلم سینمایی از زندگی 
شهیدان را کاری بسیار ارزشمند خواند و گفت: زبان هنر 
جلوه هایی خاص دارد و می تواند زوایای زندگی شهدا 

را به نمایش درآورد.
در آغ��از این دیدار آقای مهندس پرویز کاظمی و 
ناصر کاظمی، برادر و یادگار ش��هید )که پدر خویش را 
ندیده بود( به بیان خاطرات و خصوصیات شهید ناصر 
کاظم��ی پرداختند و آقایان س��ردار غیاث��ی راد، معاون 
فرهنگ��ی رزمندگان غرب و ش��مال غرب کش��ور و 
اسماعیل نصرتی، دبیر ستاد برگزاری کنگره، گزارشی از 
فعالیت ها و برنامه های کنگره شهید کاظمی در سال های 
گذش��ته ارائه کردند و گفتند که کنگره امسال با عنوان 
»شرح فراق« سیزدهم شهریور در سالن اجالس وزارت 

کشور برگزار می شود.

تقوی نژاد تشریح کرد؛

 ماجرای 
صفر شدن 

 سرمایه  پایه 
بانک سپه

در نشست خبری با همتای فنالندی اعالم شد؛

آمادگی ظريف برای سفر به عربستان
تحریم های جدید؛ مخالف »روح« توافق ژنو است

 بازگشت گرد 
و خاک به پایتخت

گروه شهری: مدیرکل پیش بینی و هشدار 
سریع سازمان هواشناسی از بازگشت گرد و خاک 

در پایتخت طی دو روز آینده خبر داد.
احد وظیفه با بیان این مطلب افزود: بر اساس 
نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روز آینده 
در س��اعات بعد از ظهر در ش��مال غرب بارش 
پراکنده و در سواحل دریای خزر رگبار و رعد و 

برق و وزش باد پیش بینی می شود.
به گفته وی، بیشترین میزان بارش در استان 
های گیالن و مازندران طی روز یکشنبه خواهد 

بود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی اظهار داشت: امشب رشد ابر، رگبار 
موقتی ب��اران گاهی با رعد و ب��رق و وزش باد 
در برخ��ی مناطق هرمزگان، جنوب سیس��تان و 

بلوچستان و زاگرس مرکزی پیش بینی می شود.
وظیفه تصریح کرد: طی روز های یکشنبه 
و دوشنبه بعد از ظهر در استان های قم، مرکزی، 
جنوب سمنان و جنوب تهران وزش باد و گرد و 

خاک دور از انتظار نیست.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع  سازمان 
هواشناس��ی یادآور ش��د: دریای خ��زر طی روز 

یکشنبه تا ظهر دوشنبه مواج خواهد بود.

گروه ورزش: تیم ملی والیبال ایران در نخس��تین بازی خود در 
رقابت های قهرمانی جهان برابر ایتالیا به پیروزی رسید.

مسابقات والیبال قهرمانی جهان از روز شنبه به میزبانی لهستان 
آغاز شد و تیم ملی والیبال ایران دیروز از ساعت 15:30 در نخستین 

دیدار خود برابر ایتالیا قرار گرفت.
در این مس��ابقه ش��اگردان کواچ که در دوره گذشته عنوان 
نوزدهمی را کس��ب کرده بودند موفق ش��دند با حساب 3 بر یک 
از س��د ش��اگردان مائورو برت��و عبور کنند. ای��ران در این جدال 
تماش��ایی بازی را با ترکیب س��عید معروف، امی��ر غفور، فرهاد 
ظریف، محمد موس��وی، مجتبی میرزاجانپ��ور و فرهاد قائمی آغاز 
کرد و توانست در ست های اول، سوم و چهارم با نتایج 25 - 16، 
25 - 21 و 25 - 22 از سد ایتالیا عبور کند، اما ست دوم این مسابقه 

با نتیجه 25 - 23 به سود الجوردی پوشان خاتمه پیدا کرد.
والیبال ایتالیا یکی از قدرت های مهم این رش��ته ورزش��ی در 

جهان اس��ت که چهار مدال قهرمان جهان��ی را نیز در پرونده کاری 
خ��ود دارد. ملی پوش��ان والیبال ایتالیا در س��ال های 1990، 1994 و 
1998 در س��ه دوره متوالی مدال طالی مس��ابقات والیبال قهرمانی 
جه��ان را از آن خ��ود کردند و در س��ال 1978 نیز م��دال برنز این 

رقابت ها را به دست آوردند.
تیم ملی والیبال ایران در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان 
جهان با تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک در گروه 
چهارم همگروه است. تیم ملی والیبال ایران امروز استراحت خواهد 
کرد و روز س��ه شنبه از ساعت 15:30 در دومین مسابقه خود برابر 

آمریکا قرار می گیرد.

دور مقدمات��ی ای��ن رقابت ها به مدت 9 روز در چهار ش��هر 
لهس��تان پیگیری می شود که 24 تیم شرکت کننده در چهار گروه 6 
تیمی با یکدیگر رقاب��ت خواهند کرد. در پایان دور مقدماتی از هر 

گروه چهار تیم برتر به مرحله دوم صعود می کنند.
تیم های ش��رکت کننده پ��س از پای��ان دور مقدماتی دو روز 
اس��تراحت خواهند کرد و رقابت های مرحله دوم قهرمانی جهان از 
چهارشنبه، 19 شهریور در دو گروه E و F پیگیری خواهد شد که به 
مدت شش روز ادامه خواهد داشت.  در این مرحله هشت تیم برتر 
گ��روه های اول و چهارم گروه E و هش��ت تیم برتر دو گروه دوم 
و س��وم گروه F را تشکیل می دهند. در این مرحله تیم هایی که در 

مرحله نخس��ت با یکدیگر بازی داشتند، نتیجه همان بازی برایشان 
محسوب می شود. بنابر این تیم های صعود کننده در این مرحله تنها 

چهار بازی خواهند داشت.
در پایان مرحله دوم از هر گروه س��ه تی��م برتر به مرحله 
س��وم صعود می کنند تا ش��ش تیم برتر این رقابت را مشخص 
 H و G کنند. این ش��ش تیم نیز مسابقات خود را در دو گروه
پیگیری م��ی کنند. تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه 
نهایی صعود می کنند و تیم های س��وم دو گروه نیز برای مقام 
ه��ای پنجم و شش��م جهان ب��ا یکدیگر در مرحل��ه نیمه نهایی 

مس��ابقه می دهند.
تیم ه��ای اول و دوم گروه های G و H در مرحله نیمه نهایی 
به صورت ضربدری با یکدیگر مس��ابقه می دهند تا تیم های پیروز 
ای��ن مرحله به دیدار نهای��ی و تیم های بازنده به دی��دار رده بندی 

صعود کنند.

فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد؛

پلمپ مراکز معاينه فنی متخلف

پیروزی شاگردان کواچ برابر ایتالیا

ایران برای حریفان خط و نشان کشید

پیروزی شاگردان کواچ برابر ایتالیا

ایران برای حریفان 
خط و نشان کشید

همین صفحه


